ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินกู้เพือ" การศึกษาสํ าหรับสมาชิก พ.ศ. 2553
…………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และข้อ 93(3) โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที+ 18/2553 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการครั0งที+ 10/2553 เมื+อวันที+ 13 ตุลาคม 2553 ให้กาํ หนดระเบียบ
ว่าด้วยเงินกูเ้ พื+อการศึกษาสําหรับสมาชิกไว้ ดังต่อไปนี0

ข้ อ 1
ข้ อ 2
ข้ อ 3

ข้ อ 4
ข้ อ 5

หมวดที" 1
ข้ อกําหนดทัว" ไป
ระเบียบนี0 เรี ยกว่า “ ระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื+อการศึกษาสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2553 ”
ระเบียบนี0ให้ใช้บงั คับตั0งแต่วนั ที+ 26 ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป
ในระเบียบนี0
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์
จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
กาฬสิ นธุ์ จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง
รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
“เลขานุการ”
หมายถึง
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์
จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์
จํากัด
“เจ้าหน้าที+”
หมายถึง
เจ้าหน้าที+สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์
จํากัด
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรื อ เอกชน ที+สมาชิกสมัคร
เพื+อศึกษาต่อ
เงินกูเ้ พื+อการศึกษาเป็ นเงินกูเ้ พื+อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของสมาชิก
ผูก้ เู้ งินเพื+อการศึกษาต้องเป็ นสมาชิก เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน

ข้ อ 6 สําหรับสมาชิกที+ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ข0 ึนไป วงเงินกูเ้ พื+อการศึกษาให้แก่สมาชิกคนหนึ+ง ๆ
ให้มีสิทธิD กไู้ ด้ไม่เกิน 130 % ของค่าหน่วยกิตรวมค่าธรรมเนียมอื+นที+มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ท0 งั นี0 วงเงินกูต้ อ้ งไม่
เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต+าํ กว่า 1,500 บาท (หนึ+งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)
6.1 การยืน+ คําขอกูเ้ งินเพื+อการศึกษา
(1) สําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวลูกจ้างประจําของผูก้ ู้
และคู่สมรส
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละคู่สมรส
(3) สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /สําเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
(4) หนังสื อแจ้งชําระค่าหน่วยกิตหรื อค่าธรรมเนียมอื+นจากมหาวิทยาลัยของสมาชิกผูก้ ู้
6.2 สมาชิกจะต้องยืน+ วงเงินขอกูต้ ่อสหกรณ์ในครั0งแรก จากนั0นสหกรณ์จะทําการจ่ายเงินค่า
หน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื+นที+ทางมหาวิทยาลัยแจ้งมาเป็ นงวด ๆ สําหรับส่ วนต่างจะแบ่งจ่ายตาม
จํานวนเทอมที+แจ้งไว้กบั สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูก้ เู้ ป็ นงวด ๆ
ข้ อ 7 สหกรณ์เปิ ดให้ผกู ้ ยู้ ื+นคําขอกูเ้ พื+อการศึกษาได้ตลอดปี บัญชีสหกรณ์
ข้ อ 8 ให้ยนื+ คําขอกูเ้ งินเพื+อการศึกษาตามแบบฟอร์ มของสหกรณ์ที+กาํ หนด
ข้ อ 9 ให้เจ้าหน้าที+ทาํ การรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมเงินกูเ้ พื+อ
พิจารณาอนุมตั ิและนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื+อทราบต่อไป
ข้ อ 10 การขอกูเ้ พื+อการศึกษาให้กระทําได้ แม้มีสัญญากูเ้ งินอื+นอยูก่ บั สหกรณ์แล้ว
ข้ อ 11 คําขอกูเ้ งินของสมาชิกนั0น ต้องผ่านเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี0
11.1 คําขอกูข้ องผูซ้ + ึ งรับราชการหรื อลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงานที+ตนสังกัดหรื ผรู ้ ักษาการแทน โดยมี
เจ้าหน้าที+การเงินรับรองเงินเดือน
11.2 คําขอกูข้ องผูซ้ + ึ งรับราชการหรื อลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ/
โรงพยาบาลชุมชน ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสาธารณสุ ขอําเภอ/ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
เจ้าสังกัดของตนหรื อผูร้ ักษาการแทน โดยมีเจ้าหน้าที+การเงินหรื อผูท้ าํ หน้าที+การเงินหรื อหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว+ ไปรับรองเงินเดือน
11.3 คําขอกูข้ องเจ้าหน้าที+ ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ักษาการ
แทน
11.4 คําขอกูข้ องผูจ้ ดั การ ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของเลขานุการหรื อ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
11.5 คําขอกูข้ องสมาชิกที+โอนหรื อย้ายหรื อออกจาราชการหรื องานประจําโดยไม่มีความผิดตาม
ข้อบังคับข้อที+ 43 ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด พ.ศ. 2544 ต้องผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานที+ตนสังกัดหรื อผูร้ ักษาการแทน โดยมีเจ้าหน้าที+การเงินหรื อผูท้ าํ หน้าที+
การเงินรับรองเงินเดือน

หมวดที" 2
หลักประกันสํ าหรับเงินกู้
ข้ อ 12 หลักประกันสําหรับเงินกูใ้ ห้มีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี0
12.1 เงินกูท้ ี+มีหุน้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกัน ให้ใช้หุน้ หรื อเงินฝากเป็ นหลักประกันได้ภายใน
วงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ น้ หรื อเงินฝากที+ตนมีอยูเ่ ป็ นหลักประกัน
12.2 สมาชิกที+คณะกรรมการเห็นสมควรไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ให้เป็ นผูค้ 0 าํ ประกัน
ทั0งนี0สมาชิกผูก้ อู้ าจทําประกันภัยผูค้ 0 าํ ประกันแทนการใช้บุคคลคํ0าประกัน ตามวงเงินที+ขอกู้ จนครบ
กําหนดชําระหนี0ก็เป็ นได้
หมวดที" 3
เงินงวดชํ าระหนีส6 ํ าหรับเงินกู้
ข้ อ 13 การส่ งเงินงวดชําระหนี0ให้ส่งเงินเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี0ยจํานวนไม่เกิน 72 งวด
โดยวิธีหกั จากเงินเดือนของผูก้ ู้ ณ ที+จ่าย และให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี0 แต่ละงวด ส่ งภายในวันสิ0 นเดือนนั0น ๆ
หมวดที" 4
ดอกเบีย6 เงินกู้
ข้ อ 14 อัตราดอกเบี0ยเงินกู้ ให้สหกรณ์คิดในอัตราตามประกาศของสหกรณ์เป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 15 ดอกเบี0ยนั0นให้คิดเป็ นรายวัน ตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวดที" 5
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 16 ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี0 ให้ถือว่าเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี0ยไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืน
โดยสิ0 นเชิง โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที+ให้ไว้ และคณะกรรมการจัดการเรี ยนคืนโดยมิชกั ช้า
16.1 เมื+อผูก้ ขู้ าดสมาชิกภาพไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
16.2 เมื+อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี0 ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี0ยเป็ นเวลาสองเดือน หรื อผิดนัดการส่ ง
เงินงวดชําระหนี0 ดงั ว่านั0นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ+ง ๆ
ข้อ 17 หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พื+อการศึกษาสําหรับสมาชิกนั0น ให้ถือเอาทุนเรื อนหุ น้ ที+มีอยูเ่ ป็ น
หลักประกันก่อนหนี0สินอื+นใด โดยให้คณะกรรมการดําเนิ นการตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 45
ประกาศ ณ วันที+ 26 ตุลาคม 2553

(นายแพทย์สุพฒั น์ ธาตุเพชร)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด

